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УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

 (сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  12 вересня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічних документацій при наданні 

земельних ділянок в оренду для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку на землях Городнянської міської 

ради  

    

Розглянувши заяви та додані документи  про надання  в оренду земельних  

ділянок  для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських 

будівель і споруд, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду землі”, Земельним 

Кодексом України, Городнянська міська рада                            

                     

                                           ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при 

наданні її в оренду для обслуговування житлового будинку гр. Довгополу 

Юрію Івановичу та гр. Леляк Олені Іванівні по 1/2 частині без реального 

виділення в натурі в с. Вокзал-Городня по вул.  Залізничній, 82  орієнтовною  

площею – 0,2500 га  на землях житлової та громадської забудови. 

1.1 При  укладенні договору оренди земельної ділянки, встановити строк 

оренди 49 років. 

1.2 Плату за оренду встановити в розмірі  1 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

1.3 Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа в розмірі 

пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського бюджету 

Городнянської міської ради. 

1.4  В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 



 

1.5  Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

1.6  Договір оренди зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при 

наданні її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Ходико Сергію Матвійовичу в                      

м. Городня по  вул. Зої Космодемянської, 39  3/7 частини  орієнтовною  площею 

– 0,0600 га  на землях житлової та громадської забудови. 

2.1 При  укладенні договору оренди земельної ділянки, встановити строк 

оренди 49 років. 

2.2 Плату за оренду встановити в розмірі  1 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

2.3 Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа в розмірі 

пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського бюджету 

Городнянської міської ради. 

2.4  В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 

2.5  Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

2.6  Договір оренди зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при 

наданні її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Непопу Олександру Васильовичу в                      

м. Городня по  вул. Максимівській,12  1/2 частина  орієнтовною  площею – 

0,0350 га  на землях житлової та громадської забудови. 

3.1 При  укладенні договору оренди земельної ділянки, встановити строк 

оренди 49 років. 

3.2 Плату за оренду встановити в розмірі  1 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

3.3 Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа в розмірі 

пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського бюджету 

Городнянської міської ради. 

3.4  В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 

3.5  Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

3.6  Договір оренди зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при 

наданні її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Дегтяр Тетяні Олександрівні  в с. Мощенка 

Городнянського району по 4 пров. Покровській, 11  орієнтовною  площею – 

0,2300 га  на землях житлової та громадської забудови. 



 

 

4.1 При  укладенні договору оренди земельної ділянки, встановити строк 

оренди 49 років. 

4.2 Плату за оренду встановити в розмірі  1 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

4.3 Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа в розмірі 

пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського бюджету 

Городнянської міської ради. 

4.4  В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 

4.5  Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

4.6  Договір оренди зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при 

наданні її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Волошко Олександру Петровичу  в                      

с. Гніздище, Городнянського району по  вул. Перемоги, 26  орієнтовною  

площею – 0,2500 га  на землях житлової та громадської забудови. 

5.1 При  укладенні договору оренди земельної ділянки, встановити строк 

оренди 49 років. 

5.2 Плату за оренду встановити в розмірі  1 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

5.3 Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа в розмірі 

пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського бюджету 

Городнянської міської ради. 

5.4  В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 

5.5  Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

5.6  Договір оренди зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при 

наданні її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Тимошенко Наталії Леонідівні  в                      

м. Городня, по  першому провулку Свято-Миколаївському, 4  орієнтовною  

площею – 0,1000 га  на землях житлової та громадської забудови. 

6.1 При  укладенні договору оренди земельної ділянки, встановити строк 

оренди 49 років. 

6.2 Плату за оренду встановити в розмірі  1 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

6.3 Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа в розмірі 

пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського бюджету 

Городнянської міської ради. 

6.4  В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 



6.5  Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

6.6  Договір оренди зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.І. Богдан 

 


